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Reglemente för Motala Kultur-och 
Idrottsstipendier 
 
Motala kommun har inrättat tre kulturstipendier och ett idrottsstipendium 
 

- Motala Kulturstipendium 
 

- Motala Musikstipendium 
 
- Motala Utvecklingsstipendium Kultur 

 
- Motala Utvecklingsstipendium Idrott 

 
Stipendieverksamheten för kultur och idrott syftar till att utveckla kultur- och idrottslivet i 
Motala kommun genom att  
 

- stötta och uppmärksamma konstnärer och andra verksamma inom kommunens 
kulturliv 
 

- uppmuntra unga musikstuderande samt  
-  

stödja lovande förmågor i början av en konstnärlig, kulturell eller idrottslig karriär.  
 
Musikstipendiet och Utvecklingsstipendiet Kultur kan tilldelas samma person. 

 

Motala Kulturstipendium 
 
§ 1 
 
Motala kulturstipendium syftar till att stimulera kulturlivets mångfald och utveckling i 
Motala kommun och stötta konstnärer och verksamma inom olika kulturområden. 
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§ 2 
 
Behörig att erhålla Motala Kulturstipendium är person som är verksam inom områdena: 
  
musik  
bildkonst och konsthantverk  
teater  
dans  
litteratur  
film, foto och media 
kulturarv och historia  
hembygdsvård  
folkbildning och kulturförmedling. 
 
Person, som är kulturellt verksam inom ramen för anställning, kan komma ifråga först då 
det gäller arbete eller projekt utöver ordinarie anställning. 
 
Bildningsnämnden gör en bedömning av meriter och förtjänster utifrån inkomna förslag 
och ansökningar. Därutöver eftersträvas en fördelning mellan olika kulturinriktningar 
under åren. 
 
§ 3 
 
Förslag till stipendiat kan inges av organisation, myndighet eller enskild person. Stipendiet 
kan också sökas av enskild.  
 
§ 4 
 
Kulturstipendiets storlek är en krona per invånare och summan avgörs av hur många 
invånare Motala kommun har den 31 december året innan beslut om stipendium fattas av 
bildningsnämnden. Stipendiet kan delas mellan två stipendiater. Varje stipendiat erhåller 
förutom stipendiesumman, ett diplom. 
 
§ 5 
 
Stipendiet ledigförklaras genom annonsering i dagspressen samt på kommunens hemsida. 
Ansökningstiden skall vara minst en månad, och bestämmas med hänsyn till 
bildningsnämndens beslutsordning och sammanträdestider.  
 
Förslag inkomna efter ansökningstidens utgång beaktas inte. 
 
§ 6 
 
Om lämplig stipendiekandidat något år inte finns skall stipendieanslaget redovisas såsom 
sedvanligt överskott i bokslut. 
 
§ 7 
 
En jury ska bestå av tre ledamöter från bildningsnämnden. Samma jury bedömer 
Utvecklingsstipendiet.  Stipendiet handläggs av kultur- och fritidskontoret. Stipendiat utses 
av bildningsnämnden.  Utdelning sker i samband med Kulturskolans vårkonsert i maj eller 
annan lämplig tidpunkt. 
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Motala Musikstipendium 
 
Musikstipendiet har sin grund i det penningpris kommunen erhöll för den bäst planerade 
STIM-lördagen 1984. 

§ 1 
Motala Musikstipendium syftar till att stimulera unga musikstuderande som nu befinner sig 
på grundskole- eller gymnasienivå, och som bedöms ha förutsättningar, att ägna sig åt 
musikstudier på heltid. 
 
§ 2 
 
Behörig att erhålla musikstipendium är musikstuderande som bedriver privata eller andra 
musikstudier. Stipendiat skall under året ej ha fyllt 21 år . Stipendiat skall vara folkbokförd 
i Motala kommun. 
 
§ 3 
 
Förslag till stipendiat kan inges av myndighet, organisation eller enskild person. Stipendiet 
kan också sökas av enskild. Uppspelning skall ske inför en sakkunnig jury utsedd av 
kommunala kulturskolechefen. Juryn ska innehålla en representant från Bildningsnämnden. 
Juryn lämnar sin rekommendation till Bildningsnämnden. 
 
§ 4 
 
Musikstipendiesumman utgörs av 10 000 kronor och fastställs slutligt av 
bildningsnämnden inom ramen för anvisade medel. Stipendiet kan delas mellan en till tre 
stipendiater. 
 
§ 5 
 
Stipendiet ledigförklaras genom skriftligt meddelande till alla musikutbildningar i 
kommunen samt genom annons i dagspressen och på kommunens hemsida. Förslagstiden 
skall vara minst en månad och bestämmas med hänsyn till bildningsnämndens 
beslutsordning och sammanträdestider. Förslag inkomna efter ansökningstidens utgång 
beaktas inte. 
 
§ 6 
 
Om lämplig stipendiat något år inte finns skall stipendieanslaget redovisas såsom 
sedvanligt överskott i bokslut. 
 
§ 7 
 
Stipendiat utses av bildningsnämnden. Nämnden har rätt att före sitt beslut inhämta 
yttrande från kulturskolechefen och en sakkunnig jury (se punkt 3). Utdelning sker i 
samband med att stipendiaterna framträder vid Kulturskolans vårkonsert i maj eller vid 
annan lämplig tidpunkt. 
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Motala Utvecklingsstipendium Kultur 

 

§ 1 
Motala Utvecklingsstipendium Kultur syftar till att stimulera ungdomar till 
vidareutveckling inom olika kulturyttringar. Stipendiet är avsett att användas för någon 
form av fördjupning t ex genom utbildning, kurs eller resa.  
 
§ 2 
 
Behörig att erhålla Motala utvecklingsstipendium är person som är talangfull och lovande 
inom någon kulturyttring och under året är fyller 13 men inte 26 år. Förutom de sökandes 
meriter bedömer Bildningsnämnden vad de sökande tänker använda stipendiet till. 
Stipendiaten skall vara folkbokförd i eller ha annan stark anknytning till Motala kommun.    
 

§ 3 
Stipendiet kan sökas av enskild. Förslag till stipendiat kan också inges av organisation, 
myndighet eller enskild person. Angivna meriter skall styrkas skriftligen med intyg eller 
annan dokumentation.  
 
§ 4 
 
Stipendiesumman utgörs av 10 000 kronor och fastställs slutligt av Bildningsnämnden 
inom ramen för anvisade medel. Stipendiet kan delas, och ges till en till tre stipendiater. 
Varje stipendiat erhåller förutom stipendiesumman, ett diplom. 
 
§ 5 
 
Stipendiet ledigförklaras genom skriftligt meddelande till alla estetiska utbildningar inom 
kommunen samt genom annons i dagspressen och på kommunens hemsida. Förslagstiden 
skall vara minst en månad och bestämmas med hänsyn till Bildningsnämndens 
beslutsordning och sammanträdestider. Förslag inkomna efter ansökningstidens utgång 
beaktas inte. 
 
§ 6 
 
Om lämplig stipendiekandidat något år inte finns skall stipendieanslaget redovisas såsom 
sedvanligt överskott i bokslut. 
 
§ 7 
 
En jury ska bestå av tre ledamöter från Bildningsnämnden. Samma jury bedömer 
Kulturstipendiet. Stipendiet handläggs av kultur- och fritidskontoret. Stipendiat utses av 
Bildningsnämnden. Utdelning sker i samband med Kulturskolans vårkonsert i maj eller 
annan lämplig tidpunkt. 
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Motala Utvecklingsstipendium Idrott 
 
§ 1 
 
Motala Utvecklingsstipendium Idrott syftar till att stimulera ungdomar till utveckling inom 
olika idrottsyttringar  

 
§ 2 
 
Behörig att erhålla Motala utvecklingsstipendium är person som är talangfull och lovande 
inom någon idrottsyttring och under året fyller 13 men inte 26 år. Stipendiaten skall vara 
folkbokförd i eller ha annan stark anknytning till Motala kommun.    

 
§ 3 
 
Stipendiet kan sökas av enskild. Förslag till stipendiat kan också inges av organisation, 
myndighet eller enskild person. Angivna meriter skall styrkas skriftligen med intyg eller 
annan dokumentation.  

 
§ 4 
 
Stipendiesumman utgörs av 10 000 kronor och fastställs slutligt av Bildningsnämnden 
inom ramen för anvisade medel. Stipendiet kan delas och ges till en till tre stipendiater. 
Varje stipendiat erhåller förutom stipendiesumman, ett diplom. 

 
§ 5 
 
Stipendiet ledigförklaras genom skriftligt meddelande till alla idrottsföreningar inom 
kommunen samt genom annons i dagspressen och på kommunens hemsida. Förslagstiden 
skall vara minst en månad och bestämmas med hänsyn till Bildningsnämndens 
beslutsordning och sammanträdestider. Förslag inkomna efter ansökningstidens utgång 
beaktas inte. 

 
 
§ 6 
 
Om lämplig stipendiekandidat något år inte finns skall stipendieanslaget redovisas såsom 
sedvanligt överskott i bokslut. 
 
§ 7 
 
En jury ska bestå av tre ledamöter från Bildningsnämnden. Stipendiet handläggs av kultur- 
och fritidskontoret. Stipendiat utses av Bildningsnämnden. Utdelning sker vid lämpligt 
arrangemang eller annan lämplig tidpunkt. 
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